ماذا تعرف عن االختزال؟

-

ترى ما هً المالحظات التً ٌقوم مراسل الواشنطن بوست بتدوٌنها؟
وما هً تلك الطرٌقة التً ٌستخدمها فً تغطٌة المؤتمر الصحفً؟
ما هو الباعث الذي عزز الثفة لدى صحٌفة الواشنطن بوست ألن تكلف هذا الصحفً دون سواه من
زمالئه اآلخرٌن لتغطٌة واحد من أهم المؤتمرات الصحفٌة فً البٌت األبٌض؟
ترى ما هً درجة السرعة التً ٌكتب بها هذا الصحفً؟
ترى لماذا لم ٌستخدم صحفً الواشنطن بوست " آلة التسجٌل " واكتفى باستخدام طرٌقته هذه؟
ما هً تلك المهارة التً تجعل بعض اإلعالمٌٌن ومراسلً وكاالت األنباء ممٌزٌن فً تغطٌاتهم
اإلعالمٌة وٌتمتعون بنظرة خاصة وثقة استثنائٌة من قبل رؤسائهم؟

لإلجابة على تلك التساؤالت التحق فوراً بدورة فً
األردنٌة

والتً ستقام فً الجامعة

بإمكان أي شخص متخصص أن ٌلقً مشافهة بأكثر من ألف كلمة فً فترة عشر دقائق ،إال أنه هو نفسه ٌعجز عن كتابة
ما كان ٌقوله خالل تلك الدقائق ،ومن المحتمل بل ومن المحقق أن اإلرهاق الذي ٌحل باإلنسان نتٌجة المجهود العضلً البسٌط
الناجم عن تحرٌك القلم واحتكاكه بالورق هو إرهاق نسبً وٌكاد ال ٌذكر إذا ما قٌس باإلرهاق الناجم عن عدم صالحٌة الكتابة
بالطرٌقة المألوفة فً مالحقة سرعة الفكر الهائلة ،حٌث أن الكتابة العادٌة تستنفذ من الوقت أضعاف ما تستنفذه كتابة
االختزال .وهً لذلك ال تسعف كاتبها على مالحقة سرعة اإللقاء وتفوت علٌه مزاٌا تدوٌن المحادثات والمناقشات وغٌرها،
وتبعا لذلك ٌغدو االختزال الوسٌلة الوحٌدة إلعداد الكلمة المكتوبة بكفاٌة عالٌة تتالءم مع السرعة واالنتاج بالجملة.
واالختزال مٌزة ثمٌنة فهو ٌفٌد كل شخص مهما كان مركزه ومهما كان مجال تخصصه ،فهو ٌفٌد كل من ٌعمل فً
تغطٌة المؤتمرات والندوات والملتقٌات اإلعالمٌة وتدوٌن محاضر االجتماعات وغٌرها .ولقد ثبت بالتجربة عدم صالحٌة
أجهزة التسجٌل الثابتة والمتنقلة فً تغطٌة االجتماعات وغٌرها ألسباب أهمها رفض القائمٌن على المؤتمرات والندوات
والملتقٌات اإلعالمٌة وتدوٌن محاضر االجتماعات رفضا قاطعا استخدام أجهزة التسجٌل المذكورة لدوافع أمنٌة وشخصٌة بل
وٌذهبون إلى أبعد من ذلك بوضع أجهزة مضادة ممغنطة تبطل أداء أجهزة التسجٌل .وألجهزة التسجٌل عٌوب كثٌرة تتجلى
فً انقطاع التٌار الكهربائً أو انتهاء الشحن الكهربائً أو انتهاء الشرٌط وباأللتباس فً تأثٌرات أصوات المتحدثٌن ،وهذا ما
حدث فعال مع ( بل أندٌكوت) حٌنما فرغ لتوه من إجراء مقابلة مع عضو مجلس الشٌوخ فً الوالٌة وعاد إلى الصحٌفة
لٌكتشف أن جهاز التسجٌل لم ٌكن ٌعمل فً أثناء المقابلة ،وكان ذلك موقفا ٌدعو للذعر حقا.
وكل ما تقدم من عٌوب أجهزة التسجٌل ٌتجنبها المختزل فً كثٌر من المواقف مما ٌجعل المختزل محتفظا بمكانته
الرفٌعة فً مختلف مجاالت العمل إلى أمد بعٌد.
وأود أن أنوه أن األخذ بفن االختزال فً مجتمع ٌسعى إلى الكفاٌة ٌحقق ألٌة إدارة سرعة الحركة وزٌادة اإلنتاج مع
كسب ملحوظ للوقت.

